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19-23 sept.: herfstvakantie

HERFSTVAKANTIE!
Het eerste blok van schooljaar
2020-2021 zit er alweer op.
Terwijl we in deze bijzondere tijd
zelf steeds meer gewend raken aan
´het nieuwe normaal´, trekt de natuur zich er niets van aan en maalt
op normale wijze door met de wijzers van de klok! De bladeren verkleuren, het weer verandert en de
dagen worden korter! Gelukkig
nog één echt houvast in 2020!
Dat betekent in ieder geval ook dat
we komende week hopelijk kunnen
genieten van een weekje ontspanning, even bijkomen van alles wat
er alweer op ons af is gekomen.
We hopen jullie op maandag 26
oktober allemaal weer in topconditie aan te treffen. Want ook al doet
de natuur ons anders geloven, normaal is het ook in deze herfstvakantie nog steeds niet. Denk dus
allemaal aan jullie gezondheid,
maar vergeet ook vooral niet te
genieten van mooie momenten en
kleine wondertjes in de natuur!

CORONA-UPDATE
Vanuit de PO-raad zijn er geen
aanpassingen of aanbevelingen
voor ons van toepassing n.a.v. de
nieuwe richtlijnen vanuit het
RIVM.

FIJNE HERFSTVAKANTIE

Vanaf vorige week tot nu hebben
twee teamleden zich moeten laten
testen; zij zijn negatief getest.
TERUGBLIK 10-MINUTENGESPREKKEN
We zijn zeer tevreden over de wijze waarop de 10 minutengesprekken tot nu toe zijn verlopen.
We krijgen van zowel ouders als
teamleden terug dat ze zich prettig
en goed hebben gevoeld bij de wijze waarop we e.e.a. vorm hebben
gegeven. Dank voor de medewerking aan alle ouders en fijn dat we
elkaar weer eens gezien hebben,
ook online.

VRAGENLIJST
KINDERMISHANDELING
I.s.m. bureau Schildje is oudleerling en oud-stagiaire Carmen
Vermeulen voor haar opleiding pedagogiek (Fontys) bezig met een
project over kindermishandeling.
Het onderzoek richt zich vooral op
de vraag welke informatiebehoeftes
ouders hebben m.b.t. dit thema.
Op onze site (www.schrijverke.nl)
vindt u de directe link naar de vragenlijst die speciaal bedoeld is voor
ouders van kleuters. Carmen hoopt
op veel respons!
OUDERBIJDRAGE
Bent u normaal gewend rond deze
tijd een schrijven te ontvangen
waarin uitleg wordt gegeven over
de ouderbijdrage en de betaling
daarvan, dit keer wordt deze via de
ParnasSys-mail door de AC aan u
toegestuurd. Vanuit de ouderbijdrage worden de activiteiten en festiviteiten op school gefinancierd.
WINNENDE VERHALEN
Tijdens de Kinderboekenweek
maakten heel wat leerlingen gebruik van de mogelijkheid om met
een tijdmachine de geschiedenis in
te duiken of de toekomst in te gaan.
Ze landden allemaal weer veilig in
2020 met prachtige avonturen in
hun bagage. De verhalen die ze
mee terugbrachten werden natuurlijk direct doorgestuurd naar de jury
van de Stelwedstrijd die aan de
Kinderboekenweek gekoppeld was.
Nou, die zag de hele wereldgeschiedenis in een notendop aan zich
voorbij trekken en had er een hele
kluif aan om ook nog eens de winnaars aan te wijzen die hun verhaal
in ‘t Opschrijverke zouden gaan
terugvinden. En niet alleen zij… In
de bijlages van dit Opschrijverke
kan iedereen maar liefst 7x mee op
avontuur met de tijdmachine. Tijd
genoeg trouwens, nu de herfstvakantie op het punt van
beginnen staat. Dank
aan alle deelnemers!
Fijne herfstvakantie!
Vriendelijke groet,
Team ‘t Schrijverke!
Bijlage (7x) winnende verhalen
Stelwedstrijd Veel leesplezier!

Geschreven door groep 3 van
juf Angeline en Coby

Geschreven door Liselotte uit groep 5

Geschreven door Pol en Quin uit groep 6

Geschreven door Sid en Bas uit groep 6

Geschreven door Lola uit groep 7

Geschreven door Jade uit groep 7

Geschreven door Madelief uit groep 8

